
 
  

 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จํากัด ไดประชุมเม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2555  มีมติ 
ท่ีประชุมแจงใหสมาชิกไดรับทราบ  ดังตอไปนี้   
ขอเชิญประชุมใหญสามัญ  ประจําป 2555 

คณะกรรมการดําเนินการ  มีมติกําหนดใหมีการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2555  ในวันเสารท่ี 27 ตุลาคม 2555 
ณ  หอประชุมประจักษศิลปาคม  ศาลากลางจังหวัดหนองคาย  อําเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย  และกําหนดใหมีการเลือกต้ังกรรมการ 
และผูตรวจสอบกิจการสหกรณ ประจําป  2556 ในวันเดียวกนั  คาใชจายสําหรับสมาชิกผูมาประชุมจาย คนละ 1,200.- บาท 
รายงานกิจการ ณ วันท่ี  31  สิงหาคม  2555 

- หมวดสินทรพัย      = 3,363,732,077.44  บาท - หมวดรายรับ     =          168,704,516.13  บาท       
- หมวดหน้ีสิน      = 1,272,041,273.75  บาท - หมวดรายจาย    = 43,250,801.22  บาท 
- หมวดทุน       = 1,961,317,063.03  บาท      รายรับเกินรายจาย    =         125,453,714.91  บาท 

 การจายเงนิสวัสดิการสมาชิก ระหวางเดือนสิงหาคม  2555 
-  สมาชิกถึงแกกรรม จํานวน 4 ราย      เปนเงิน    1,200,000.-บาท 
-  เปนคาหุนครบรอบวันเกิด (คนละ 5 หุน ๆ ละ 10 บาท)  จํานวน 469 คน   เปนเงิน         23,450.-บาท 

จํานวนสมาชิก   สิ้นเดือน  ส.ค. 2555  จํานวน 5,579 คน  จํานวนสมาชิกสมทบ  สิ้นเดือน ส.ค. 2555  จํานวน 204 คน 
การของดสงชําระงวดรายเดือน กรณสีมาชิกเกษียณอายุราชการ  และลาออกตามโครงการขอรับเงินบํานาญ 
 ณ วันท่ี  30 กันยายน  2555  สมาชิกท่ีเกษียณอายุราชการ  ลาออกตามโครงการขอรับเงินบํานาญ  เงินเดือนบํานาญยังไม 
สามารถเบิกจายได  สามารถงดสงชําระงวดรายเดือนของสหกรณฯ ไดต้ังแตวันท่ี 15 สิงหาคม 2555 ถึง 30 พฤศจิกายน 2555 
โดยสงหนังสือของดสงงวดรายเดือน ตามแบบหนังสือของดสงเงินงวดชําระหนี้รายเดือน (กรณีเกษียณอายุราชการ รอรับเงินบํานาญ)  

สามารถพิมพแบบฟอรมไดจาก  เว็ปไซตสหกรณฯ Website : http//www..nktsc.org 
ยินดตีอนรับสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  มีมติรับเม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2555  ดังนี ้

กรณีพิเศษเน่ืองในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา  12 สิงหาคม 2555  
เขตเลือกต้ัง 

กรณีปกติ 
(คน) ลาออกมาแลว 1 เดือน  (คน) ถูกใหออกตามขอบังคับ ที่ 41 (คน) 

การเลือกต้ังท่ี 1 
การเลือกต้ังท่ี 2 
การเลือกต้ังท่ี 3 
การเลือกต้ังท่ี 4 
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รวม 54 69 23 
รวมท้ังส้ิน 146  คน 

 

 หลังจากเดือนสงิหาคม 2555  มีสมาชิกเดิมมายื่นสมัครใหมรวมท้ังพ่ีนองเพือ่นครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สมัครและไดอนุมัติไวแลว จํานวน 148 คน ซึ่งเปนขอมูลแสดงถึงความม่ันใจในกิจการของสหกรณ 
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การสงเงนิสงเคราะหลวงหนาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชมุนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย (สสอค.)  และ 
     สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนมุสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย (สส.ชสอ.) 
 ตามขอบังคับและระเบียบของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย (สสอค.) และสมาคม- 
ฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย (สส.ชสอ.)  สมาชิกตองสงเงินสงเคราะหลวงหนา 
และเงินบํารุง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  รายละเอียดดังน้ี 
 1.  สสอค.  สงเงินสงเคราะหลวงหนา ประจําป 2556  ตามขอบังคับ  ขอ 16 
      เงินบํารุงรายป    จํานวน        20  บาท     
      เงินสงเคราะหลวงหนา   จํานวน 4,000 บาท        รวม   4,020  บาท 
 2.  สส.ชสอ.  สงเงินสงเคราะหลวงหนา ประจาํป 2556  ตามขอบังคับ  ขอ 16 
      เงินบํารุงรายป    จํานวน        20  บาท     
      เงินสงเคราะหลวงหนา   จํานวน 4,000 บาท        รวม   4,020  บาท 
  เพื่อรักษาสิทธิประโยชนของทาน  ขอประชาสัมพันธใหสมาชิกสหกรณท่ีสมัครเปนสมาชิก 2 แหง  ไดทราบและโปรดติดตามดู 
รายละเอียดไดท่ี  เว็ปไซตสหกรณฯ Website : http//www..nktsc.org  
ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย  (สสอค.) 
 ดวยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย ไดเปลี่ยนแปลงอัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห
ลวงหนาเปนอตัราเทากัน 4,000 บาท ตอป เริ่มต้ังแตการรับสมัครรอบเดือน กรกฎาคม 2555 เปนตนไป  

การรับสมัครสมาชิก  สสอค.  เดือนตุลาคม 2555 
 

ระยะเวลารับสมัคร 
 

ศูนยฯ ตรวจสอบ 
คุณสมบัติสมาชิก 

 
สสอค.ประชุม 

ใหความเห็นชอบ 

ศูนยฯ สงเงิน 
สงเคราะหลวงหนา 

ให สสอค. 

 

รับสิทธิตามขอบังคับ 
(นับถึง ธ.ค.ของทุกป) 

อัตราเงิน 
สงเคราะห 
ลวงหนา 

 

จํานวนอายุ 

1 -  15 ต.ค. 55 16 – 25 ต.ค. 55 25 ต.ค. 55 26- 30 พ.ย. 55 1 ธ.ค. 55 4,000 ไมเกิน 45 ป 

คุณสมบัติ      เอกสารหลักฐาน 
เปนผูบรรลุนิติภาวะ     สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ 
เปนสมาชิกสหกรณออมทรพัยครูหนองคาย จํากัด  สําเนาทะเบียนบาน    สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี) 
ไมเปนบุคคลลมละลาย หรือเปนคนไรความสามารถ  ใบสําคัญการเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถามี) 
มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง ณ วันสมัคร   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน-ทะเบียนบานผูรับผลประโยชน 
สถานที่รับสมัคร      ใบรับรองแพทยแผนปจจุบันช้ันหนึ่ง จากสถานพยาบาลของรัฐ 
ณ ศูนยประสานงาน สสอค.  สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จํากัด 143 ถ.ประจักษ  อ.เมือง จ.หนองคาย วัน เวลาราชการ 
 
 

      วิธีสงเงิน  ชําระหน้ี  ซื้อหุน  หรือ อ่ืน ๆ  ใหสหกรณเพ่ือออกใบเสร็จรับเงินไดถูกตอง       โปรดดําเนินการ 2  ขั้นตอน  ดังน้ี ! 
      1.   โอนเงินผานธนาคารกรุงไทย จํากัด  สาขาหนองคาย     หรือ    โอนเงินผานธนาคารออมสิน  สาขาหนองคาย   
            ชื่อบัญชีสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด                                      ชื่อบัญชีสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด       
            ประเภทออมทรัพย  เลขท่ี  413-1-00127-6                                              ประเภทเผ่ือเรียก  เลขท่ี   050620387840                          
      2.   และกรุณา  Fax ใบโอนเงิน  ไปท่ีหมายเลข  0-4242-0746  พรอมระบุ ชื่อ- สกุล  สมาชิกสหกรณใหชัดเจน    
            เพ่ือออกใบเสร็จรับเงิน  กรณีชําระหน้ีคิดดอกเบี้ยเปนรายวัน    นับถึงวันท่ีเจาหนาท่ีไดรับหลักฐานการโอนเงิน 
   


